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Svinningeudds Samfällighetsförening

SVS SVS

SVS SVS

Föreningsstämma 2021



§1 Mötets öppnande 

§2 Upprättande av röstlängd



Val till stämman

• §3  Val av ordförande för stämman

• §4  Val av sekreterare för stämman

• §5  Val av Justeringsmän/rösträknare (2 st)



§6 Mötets utlysande

• Årsmötesdatum annonserat på hemsidan 26 maj

• Kallelse utlagd på hemsidan 27 maj

• Kallelse e-postad: 27 maj

• Kallelse brevpostad 27 maj

• Anslagen på föreningens anslagstavlor 27 maj



§7 Fastställande av dagordning (förslag)

1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande 
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragande av verksamhetsberättelse inkl ekonomi 2020
9. Revisorns berättelse 2020
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen 2020
11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

-Propositioner från styrelsen: 1.Möjlighet att fakturera för extra 
nedlagd tid  2. Trafiksäkerhetsåtgärder

Forts -> 



§7 Dagordning, sid 2

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter (1 revisor, en suppleant)
16. Fråga om val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Meddelanden om plats där protokollet från stämman hålls 

tillgängligt
19. Mötets avslutande



§8 Föredragande av förvaltningsberättelse

(forts)

Förvaltningsberättelse för Svinningeudds Samfällighet år 2020
Styrelsen för Svinningeudds Samfällighetsförening avger härmed följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2020.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Carina Granqvist Ordförande

Jenny Eriksson Sekreterare (vald även för 2021)

Maria Falk Kassör (vald även för 2021)

Anders Hedlund ledamot (vald även för 2021)

Nils Jönsson ledamot

Patrik Lundin ledamot

Andreas Fredriksson ledamot

Niklas Almlöf suppleant

Kristian Weckström suppleant

Revisorer har varit: Valberedningen har varit:

Sten Bengtson Eva Jansson

Katarina Löweberg (suppleant) Linda Johansson

Jenny Dahlin

Samfälligheten bestod vid årsskiftet 2020/2021 av 124 fastigheter, med ett totalt andelstal på 113,5.

Debiteringslängden kan på anmodan visas upp av kassör.

Ordinarie årsstämma avhölls 2020-05-31 utanför föreningsstugan med 32 personer närvarande representerande 43 fastigheter varav 

2 via fullmakt.

Styrelsen har under året haft 12 stycken protokollförda möten.

Protokoll från stämman kan erhållas av sekreteraren samt på webbplatsen www.svinningeudd.se. 

Styrelsen har under verksamhetsårethaft fortsatt fokus på den tunga byggtrafiken ochparallellt har vi arbetat med att försöka 

bibehålla och förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister.



§8 Förvaltningsberättelse  (forts)

#Tung byggtrafik -Vi kan se en viss förbättring i att fastighetsägarnatar ett större ansvar för sina tunga transporter 
men fortsatt är det flera transporter som struntar i begränsningsskyltarna vid Svinningeuddsvägens infart och kör in 
utan tillstånd. De tunga transporterna håller ofta för hög hastighet vilket innebär ökat slitage på våra vägar. 
#Trafiksäkerhet -Första delen på Svinningeuddsvägen är mycket hårt belastad av trafik. Styrelsen har lyft frågan till 
kommunens Trafikenhet om att trafiken måste fördelas jämnare över hela Svinningeför att nyttja samtliga tillfarter 
till/från Nantesvägen. Vi har ännu inte lyckats få gehör för detta. Kommunen arbetar föratt trafikmiljön är trygg, 
säker och tillgänglig för alla trafikanter på ett långsiktigt hållbart sätt. För att vårt område ska kunna leva upp till 
kommunens strategi måste denna omfördelning av trafik ske i närtid. 
#Fartdämpande åtgärder –Som ett led i arbetet med att höja trafiksäkerheten har Samfälligheten anlagt en chikan 
på första delen av Svinningeuddsvägen i juni 2020 och även ett gupp precis vid infarten till vårt område för att 
markera att hastigheten sänks till max 30 km/h. Chikanen har till stora delar haft den effekt vi eftersökten. Arbetet 
med fartdämpande åtgärder pågår fortsatt där vi kartlägger vägnätet för att hitta den mest optimala lösningen att få 
trafiken att hålla gällande hastighetsbegränsning och därmed höja trafiksäkerheten på vägarna. Detta inkluderar 
även en översyn av trafikskyltarna.

Eon utförde underhållsarbete av starkströmskabel vilket medförde att vi behövde stänga av Svinningeuddsvägen
under ett antal timmar i höstas. Denna dag blev det påtagligt att det behövs fler in/utfarter mot Nantesvägen. Det är 
inte minst viktigt om blåljusfordon ska fram.

Kommunen införde maxhastighet 30 km/h som Lokal trafikföreskrift i november.

Extramöte genomfördes i januari där vi tog beslut om omförrättning av samfälligheten. Förrättningen startade i 
februari i år. Nästa arbetsmöte inplanerat i slutet av maj.

Diskussioner förs med exploatören för Brf Skärgårdsslänten där vi sedan tidig höst har påtalat att väg och vägområde 
på Jaktvägen ska återställas med öppna diken på vardera sida om vägbanan samt att vägområdet ej får användas till 
parkering. All parkering sker inom den egna fastigheten vilket gäller för hela samfällighetens vägnät.

Vi har kontinuerligt fyllt igen potthål med kallasfalt för att få vägen att hålla ett tag till. 



Ekonomi
2020

Resultaträkning
Intäkter Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 

2020

Utfall vs 

budget

Budget 2021 

förslag

3011 Årsavgifter 328 094 299 750 335 000 -35 250 312 000

3012 Anslutningsavg tillk fastigh 0 0 18 990 -18 990 0

3014 Västerskärs samfällighet 40 000 40 000 40 000 0 50 534

3015 Slitageavgifter (tunga trp) 5 000 193 540 120 000 73 540 130 000

3019 Påminnelseavgifter 1 260 840 0 840 0

3985 Statsbidr vägar 5 880 0 5 974 -5 974 0

Summa intäkter: 380 234 534 130 519 964 14 166 492 534

Kostnader

4111 Vägar underhåll -1 660 -1 646 -2 000 354 -50 000

4112 Vägbelysning -35 992 -38 794 -38 000 -794 -40 000

4113 Vinterväghållning -194 845 -66 438 -110 000 43 562 -120 000

4115 Vägar övrigt 0 -144 580 -123 000 -21 580 -45 000

5420 Programvaror/webbplats -3 959 -3 892 -4 000 108 -4 000

6150 Kontorsmtrl/trycksaker 0 0 -200 200 -200

6250 Porto 0 0 -300 300 -300

6530 Redovisningstjänster -18 750 -18 750 -18 750 0 -18 750

6980 Föreningsavgifter -1 095 -1 095 -1 095 0 -1 095

6650 Möteskostnader 0 0 0 0

6570 Bankkostnader -1 139 -1 124 -1 300 176 -1 300

6990 Övriga externa kostnader 5 745 -52 680 -8 500 -44 180 -36 000

7240 Styrelsearvoden -80 000 -82 000 -80 000 -2 000 -80 000

7241 Revisionsarvoden -1000 -1000 -1000 0 -1 000

7510 Arbetsgivaravgifter -22 488 -23 643 -25136 1 493 -25 136

Summa kostnader: -355 183 -435 642 -413 281 -22 361 -422 781

Rörelseresultat: 25 051 98 488 106 683 -8 195 69 753

Bokslutsdispositioner

8811 Avsättning underhållsfond -114 000 -114 000 -114 000 0 -114 000

Årets resultat: -88 949 -15 512 -7 317 -8 195 -44 247



§9 Revisionsberättelse 2020
Svinningeudds Samfällighetsförening 

REVISIONSBERÄTTELSE 2020 2021-05-18

Jag, av årsstämman vald föreningsrevisor, har reviderat årsredovisningen för 
Svinningeudds samfällighetsförening för räkenskapsåret 2020. Styrelsens ansvar 
för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Som underlag för min revision har jag haft tillgång till 
förda räkenskaper, tagit del av styrelseprotokoll och andra handlingar samt 
granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2020. 
Granskningen har utförts enligt god förenings- och revisionssed. Bokslut har 
upprättats enligt god förenings- och revisionssed varför jag tillstyrker - att 
resultat- och balansräkning fastställs - att resultatet disponeras enligt styrelsens 
förslag - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sten Bengtsson Föreningsvald revisor



§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

• Beviljar stämman styrelsen ansvarsfrihet för 
2020 baserat på verksamhets- och 
revisionsberättelse?



§11 Framställningar från Styrelsen
Proposition till samfällighetens årsmöte 2021-04-26 
Proposition om att kunna fakturera för extra nedlagd tid 
Då det under året har varit mycket jobb med flertalet byggnationer samt flera 
Lantmäteriförrättningar äskar Carina Granqvist via sitt bolag CM Företagskonsult AB om att få 
fakturera för viss del av den nedlagda tiden. 
Uppskattad tid nedan är ca 30% av faktisk nedlagd tid. 

Sammanställning av utfört arbete: 
Möte med advokat Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå 4 timmar 
Förberedelser/Sammanställning dokumentation 5 timmar 
Möte med senior lantmätare Hans Rosén 4 timmar 
Förberedelser/Sammanställning dokumentation 3 timmar 
Lantmäterimöten (Atos v och Kardinalvägen) 5,5 timmar 
Förberedelser samt yrkanden LM 20 timmar Kommunens Trafikenhet samtal och skrivelse 1 
timme 
PEAB/ATS Kraftservice asfaltsbeläggning 2,5 timmar 
Bygge av chikan 5 timmar 
Samtal/mail med REV och andra experter 20 timmar 
Beräkning slitageavgift, geoteknik, förrättningsfrågor Samtal/mail med exploatörer 26 
timmar 
Förhandling slitageavgift, återställan vägområde mm 
Totalt 96 timmar à 250 kr = 24.000 kr exkl moms/30.000 kr inkl moms



§11 Motioner från medlemmar

Inga inkomna



§12 Arvoden 2021

Förslag:

• Arvode till styrelsen: 

80 000 kr (plus arbetsgivaravgifter)
att fördela mellan ledamöter och suppleanter beroende på arbetsfördelning

• Arvode till revisor 

1000 kr



§13  Styrelsens förslag till utgifts- och    
inkomststat samt debiteringslängd

Underhållsplan 2020-2024
Beräkning 

– årskostnad drift och underhåll (beräknade intäkter-kostnader)

– årlig avsättning till underhålls- och förnyelsefond

Utgifts- och inkomststat

Debiteringslängd = andelstal/andelsägare 
(=närvarolista/röstlängd) : 
124 fastigheter med 113,5 debiterbara andelar



§13Underhålls-och förnyelseplan för Svinningeudds Samfällighetsförening

för åren 2021-2025
Inledning

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk natur eller annars avstörre värde skall, enligt 19 

§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och 

förnyelse. En sådan gemensamhetsanläggning skall vara inrättad för enbart småhusfastigheter eller för både småhusfastigheter och

hyresfastigheter eller bostadsrättsfastigheter. Bestämmelsen har tillkommit av rättviseskäl, de som använder och sliter på anläggningarna skall 

också betala för slitage. 

Föreningen bestämmer själv storleken på de avsättningar som skall göras. Enligt 28 § SFL skall grunderna för fondavsättningen anges i 

stadgarna. I Lantmäteriets normalstadgar anges en minsta avsättning. För att styrelsen ska kunna bedöma hur stora avsättningar som behövs 

skall en underhålls- och förnyelseplan upprättas. Planen bör gås igenom och revideras regelbundet, helst till varje årsstämma. I utgifts- och 

inkomststaten (dvs föreningens budget) som skall framläggas på och godkännas av stämman, redovisas det belopp som avsätts till fonden.

Svinningeudds samfällighetsförening

Svinningeudds samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen ÖSTERÅKER SVINNINGE GA 17, i vilken det 2020-12-31 ingår 124 

fastigheter med sammanlagt 182 ägare och andelstal om 113,5.Bebyggd tomt har andelstal 1 och obebyggd tomt har andelstal 0,5.

Vid Svinningeudds samfällighetsförenings första ordinarie årsstämma den 9/4 2016 beslutades en första avsättning till underhålls- och 

förnyelsefond. Under påföljande år har underlaget till avsättningen reviderats med ytterligare investeringar i vägnätet, vilket har redovisats i 

respektive års underhålls- och förnyelseplan.

Underhållsplanen baseras på erfarenheter från tidigare verksamhet samt en genomförd behovsinventering och utgör underlag för avsättning till 

underhålls-och förnyelsefond samt för beslut om budget och den årliga avgiften. Planen skall årligen revideras så att den gäller för en rullande 5-

årsperiod. 

Underhålls- och förnyelsefond 2021-2025
Föreningsstämman beslutar om storleken på de avsättningar som ska göras till fonden i samband med att stämman beslutar om föreningens 

budget. Styrelsen beslutar om fondmedlens placering så att de ger ränta eller annan avkastning, dockunder beaktande av att kapitalet inte får 

äventyras. Ränta eller annan avkastning tillförsfonden.

Föreningen är inte skattskyldig för sina inkomster utan skattskyldigheten åligger istället medlemmarna. Kapitalinkomst, som det här kan bli fråga 

om, tas dock baraupp till beskattning till den del den överstiger 600 tkr. Om detta skulle inträffa ska samfällighetsföreningen utfärda 

kontrolluppgift.

Beräknad årsavgift för 2021

Underlag till årsavgiften är intäkter exkl årsavgifter – kostnader - avsättning till underhållsfond, dvs197 + 114 = 311 tkr. Se tabeller nedan.

Årsavgift för helt andelstal: 311tkr / andelstal113,5 = 2 742 kr.



Årskostnad drift och underhåll §13

Löpande drift och underhåll
Ungefärlig årskostnad, beräknad med utgångspunkt från 2016-2020årsutfall, samt erfarenheter från Svinningeudds

Tomtägareförening som tidigare har förvaltat vägnätet. Kostnader för löpande drift och underhåll är beräknade utifrån ett 

uppskattat genomsnitt. Intäkter utöver avgifter är listade för beräkning av avgift.

Resultatpost Beräknad 

årskostnad/intäkt

Statsbidrag 0

Slitageavgifter (tunga trp) 130 000

Västerskärs samfällighet 50 534

Övriga Intäkter 0

Personalkostnader, inkl styrelse- och 

revisionsarvoden samt arbetsgivaravg

-106 136

Övriga kostnader -61 645

Vinterväghållning -120 000

Övrigt vägunderhåll -50 000

Vägbelysning -40 000

Summa: -197 247



§13

Underhåll, reparation och förnyelse 2021-2025
Den årliga underhålls-, reparations- och förnyelsenav vägarna bedöms att uppgå till kr 114 000:-, vilket är den beräknade 

avsättningen till underhållsfonden

Anläggning Objekt Åtgärd Anläggn-

år

Produktions-

kostnad

Beräknad 

livslängd

Ålder Årlig 

kostnad

Asfa l terad väg Björnkärrsvägen Omläggning 2015 150 000 25 6 6 000

Asfa l terad väg Svinningeuddsv del  1 Omläggning 2015 500 000 10 6 50 000

Asfa l terad väg Svinningeuddsv del  2 Omläggning 2015 150 000 25 6 6 000

Asfa l terad väg Svinningeuddsv del  3 Omläggning 2015 150 000 25 6 6 000

Asfa l terad väg Björnholmsv del  1 Omläggning 2015 100 000 20 6 5 000

Asfa l terad väg Björnholmsv del  2 Omläggning 2015 60 000 25 6 2 400

Asfa l terad väg Lisa  Bökers  väg Omläggning 2015 60 000 25 6 2 400

Asfa l terad väg Jaktvägen Omläggning 2015 60 000 25 6 2 400

Gatubelysning Belysningsstolpar inkl  

armatur (23)

Utbyte 2016 345 000 20 5 17 250

Gatubelysning Belysningsstolpar inkl  

armatur (Björnholmsv mm)

Utbyte 2018 40 000 20 3 2 000

Gatubelysning Kabel  (1500 m) Utbyte 2016 350 000 30 5 11 667

Gatubelysning Mätarskåp Utbyte 2016 20 000 15 5 1 333

Vägskyltar Vägskyltar Utbyte 2016 30 000 20 5 1 500

Total: 2 015 000 113 950

Svinningeuddsv del 1: Nantesv-Västerskärsringen; Svinningeuddsv del 2: Västerskärsringen-Björnholmsvägen; Svinningeuddsv

del 3: Björnholmsv-Sandängen

Björnholmsv del 1: Svinningeuddsv-Lisa Bökers v; Björnholmsv del 2: Lisa Bökers v-slutet

Genomförda arbeten 2020

Under året har löpande underhåll skett. Bland annat har diverse gropar i vägbanan reparerats med kallasfalt och vägmarkeringar på fartguppen 

har förbättrats.Som ett led i arbetet med att höja trafiksäkerheten har en chikan anlagts på första delen av Svinningeuddsvägen, liksom ett 

fartgupp vid infarten till området.



Årsavgift 2022 (förslag)

Förslag årsavgift för helt andelstal: 2 742 kr
(311 tkr / andelstal 113,5 → 2742) 

§13



§13
Budget 
2021

Resultaträkning
Intäkter Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 

förslag

3011 Årsavgifter 328 094 299 750 312 000

3012 Anslutningsavg tillk fastigh 0 0 0

3014 Västerskärs samfällighet 40 000 40 000 50 534

3015 Slitageavgifter (tunga trp) 5 000 193 540 130 000

3019 Påminnelseavgifter 1 260 840 0

3985 Statsbidr vägar 5 880 0 0

3990 Övriga  intäkter 0 0 0

Summa intäkter: 380 234 534 130 492 534

Kostnader

4111 Vägar underhåll -1 660 -1 646 -50 000

4112 Vägbelysning -35 992 -38 794 -40 000

4113 Vinterväghållning -194 845 -66 438 -120 000

4115 Vägar övrigt 0 -144 580 -45 000

5420 Programvaror/webbplats -3 959 -3 892 -4 000

6150 Kontorsmtrl/trycksaker 0 0 -200

6250 Porto 0 0 -300

6530 Redovisningstjänster -18 750 -18 750 -18 750

6980 Föreningsavgifter -1 095 -1 095 -1 095

6650 Möteskostnader 0 0

6570 Bankkostnader -1 139 -1 124 -1 300

6990 Övriga externa kostnader 5 745 -52 680 -36 000

7240 Styrelsearvoden -80 000 -82 000 -80 000

7241 Revisionsarvoden -1000 -1000 -1 000

7510 Arbetsgivaravgifter -22 488 -23 643 -25 136

Summa kostnader: -355 183 -435 642 -422 781

Rörelseresultat: 25 051 98 488 69 753

Bokslutsdispositioner

8811 Avsättning underhållsfond -114 000 -114 000 -114 000

Årets resultat: -88 949 -15 512 -44 247



§14,15,16   Val till förtroendeposter

§5  Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst
7 ledamöter och 3 suppleanter

Styrelseledamöter

Ledamöter på 2 år
Carina Granqvist (Omval) 
Patrik Lundin (Omval)
Catarina Askebjer (Nyval)

Suppleant på 1 år
Fredrik Carle (Nyval)

Redan valda för 2021 
Jenny Eriksson (1 år kvar)
Maria Falk (1 år kvar)
Anders Hedlund (1 år kvar)

Ordförande (en ur styrelsen 1 år)

Carina Granqvist (Omval)

Revisor + Revisorssuppleant (1 år)

Sten Bengtsson (Omval)
Katarina Löweberg (Omval)

Valberedning, 3 st på 1 år
Eva Jansson (Omval)
Linda Johansson (Omval)
Jenny Dahlin (Omval)



§17 Övriga frågor

Information från styrelsen:

• Ansvar vägområde

• Trafiksäkerhet

• Omförrättning

Frågor från medlemmar



§18 Publicering av protokoll 

• Handlingar från föreningsstämman finns 
tillgängliga på: www.svinningeudd.se

• Protokoll kommer att tillgängliggöras senast 
två veckor efter stämman på samma plats.

http://www.svinningeudd.se/


Mötets 
avslutande!

Svinningeudds Samfällighetsförening

Välkommen åter

§19


